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Sammanfattning    
 
Enligt Barncancerfonden insjuknar varje år cirka 300 svenska barn upp till 18 års ålder i 
cancer. De vanligaste cancerformerna hos barn är leukemi, hjärntumörer och lymfom. 
Prognosen för dessa barn är idag god då tre av fyra barn överlever sin cancer. När ett 
barn drabbas av cancer är det inte bara en individ som drabbas utan även föräldrarna till 
barnet berörs i allra högsta grad. Att få beskedet om att ens barn drabbats av cancer är 
förknippat med känslor så som chock, rädsla, oro, skuld och maktlöshet. För att som 
sjuksköterska kunna ge dessa föräldrar bästa möjliga stöd och hjälp krävs det att man 
har god kännedom om vad föräldrarna upplever då deras barn drabbats av cancer. 
Därför är syftet med denna uppsats att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett 
cancersjukt barn. Metoden som används i uppsatsen är analys av berättelser i form av 
självbiografier. Resultatet mynnar ut i tre huvudteman med tillhörande sju subteman. 
Dessa är att leva med sjukdomen med subteman förnekelse och förståelse och en 
förändrad livsvärld. Att leva med blandade känslor med subteman att känna sorg, att 
känna glädje och att känna hopp samt att leva med ovissheten med subteman att känna 
oro och att känna trygghet.  I diskussionen bekräftas de upplevelser föräldrarna i 
självbiografierna känner genom tidigare studier. Här tas även upp hur viktig 
vårdrelationen mellan sjuksköterskan, patienten och föräldrarna är.  
 
 
 
 
Nyckelord: föräldrar, upplevelser, barn, cancer 
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INLEDNING 

Vi har i vår uppsats valt att studera föräldrars upplevelser av att ha ett cancersjukt barn. 
Valet av ämne bygger på ett intresse av pediatrisk omvårdnad då vi båda i framtiden vill 
arbeta med barn. I vården av barn har mötet med föräldrarna stor betydelse för en 
fungerande vårdrelation. Föräldrarnas upplevelser av att ha ett svårt sjuk barn skiljer sig 
från individ till individ, men att ha kännedom om dessa upplevelser skapar bättre 
förutsättningar för oss som sjuksköterskor att kunna erbjuda den hjälp och det stöd de är 
i behov av. Med sjuksköterskan som ett av sina främsta stöd utgör föräldrarna en viktig 
byggsten i omvårdnaden av sitt barn.  
 
 
BAKGRUND 

Cancer 
 
Enligt uppgifter från Barncancerfonden insjuknar varje år cirka 300 svenska barn upp till 
18 års ålder i cancer. De vanligaste förekommande cancerformerna hos dessa barn är 
leukemi, hjärntumörer och lymfom (Lindberg & Lagercrantz, 2007). Prognosen för 
dessa barn är trots allt idag god då tre av fyra barn överlever sin cancer 
(Barncancerfonden, 2006).  
 

Uppkomst 
 
Cancer uppkommer då det sker förändringar i de arvsanlag vilka styr cellens tillväxt och 
delningsförmåga. Sjukdomen är ett samlingsnamn för upp till två hundra olika tillstånd, 
vilka i praktiken kan vara lokaliserade i kroppens alla organ och vävnader. Orsakerna till 
att barn drabbas av cancer är enligt forskningen inte helt utredd, även om denna 
identifierat vissa ämnen som man misstänker kan orsaka cancer. Dessa yttre faktorer kan 
till exempel vara joniserande strålning, cytostatika samt vissa kemiska substanser. Vad 
det gäller ärftlig benägenhet har forskningen endast kunnat påvisa ett fåtal genetiska 
orsaker till vissa cancerformer (Enskär, 1999).  
 

Symtom 
 
Symtomen beror på vart tumören är lokaliserad. Oftast är det lokala symtom som beror 
på tryckpåverkan, svullnad eller försämring av de normala funktioner i den kroppsdel 
där tumören finns. Även allmänna sjukdomssymtom som trötthet, feber, smärta och 
viktnedgång är vanliga (Kreuger, 2000). 
 

Diagnos 

 
Cancerdiagnosen fastställs i den mån det går genom biopsi (Lindberg & Lagercrantz, 
2007). Denna undersökning innebär att prover tas på levande vävnad (Enskär, 1999). 
Genom kompletterande undersökningar erhålls ofta en väldefinierad diagnos, och ibland 
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kan även tumörmarkörer vara av värde till exempel vid neuroblastom eller levertumörer. 
För att kunna klassificera cancerns stadium samt bestämma vilken behandling som skall 
tillämpas krävs det en omfattande utredning med till exempel ultraljud, slätröntgen, 
datortomografi och magnetröntgen. Detta är för att kunna avgöra om cancern spridit sig 
och i så fall till vilka organ och vävnader (Lindberg & Lagercrantz, 2007).    
 

Behandling 

 
Behandlingen av cancer hos barn kan bestå av en eller flera olika metoder såsom kirurgi, 
strålning, cytostatika eller benmärgstransplantation (Enskär, 1999). Kirurgi används för 
att avlägsna tumören och för att kunna upptäcka tecken på spridning. Det är dock inte 
ovanligt att patienten genomgår cytostatika och strålbehandling innan operation för att 
minska tumörens storlek. Vid strålning bryts både normala och cancerartade celler ner, 
men strålningen är mest skadlig för de snabbt förökande cancercellerna då de har en 
sämre förmåga att återhämta sig från strålskador. Cytostatikabehandlingen har sin 
verkan genom att skada och döda celler som växer och förökar sig snabbt. På så sätt 
drabbar denna behandling inte bara cancercellerna utan också andra snabbväxande celler 
till exempel benmärgsceller och hårceller. Benmärgstransplantation sker genom att först 
reducera bort den sjuka benmärgen och att därefter kompensera den med frisk från 
lämplig donator. Den benmärg som injiceras förökar sig så småningom och ersätter 
patientens förstörda benmärg. Som donator av frisk benmärg står ett syskon eller annan 
person, vars viktigaste genetiska markörer är identiska med mottagarens (Enskär, 1999).  
 

Biverkningar 
 
Som biverkningar av cytostatikabehandling ses bland annat illamående, kräkningar, 
nedsatt aptit, förstoppning, diarré och håravfall. Även vid strålning kan patienten 
förvänta sig bieffekter av behandlingen, även om variationen är stor beroende på vilken 
kroppsdel som behandlats. Forskningen har sett att barn som överlevt sin cancersjukdom 
löper en större risk att drabbas av sekundära tumörer (Enskär, 1999).  Enligt Boman 
(1997) kan barn som tidigare haft cancer också drabbas av hormonrubbningar, 
hjärtproblem, kosmetiska förändringar samt neuropsykologiska besvär. Exempel på 
hormon rubbningar kan vara att barnet stannar i växten samt att flickor senare i livet kan 
drabbas av fertilitetsproblem och pojkar av potensproblematik. De neuropsykologiska 
förändringarna kan leda till att barnets kognitiva utveckling inte följer det normala 
mognandet (Boman, 1997). 
 
 
Att vara förälder till ett cancersjukt barn 
 
I en studie gjord McGrath, Paton och Huff (2004) beskriver föräldrar till cancersjuka 
barn hur de efter beskedet och under tidig behandlingsperiod upplever känslor så som 
chock och sorg. Föräldrarna beskriver också hur de upplever en oerhörd rädsla och oro 
över barnets svåra sjukdom. Svavarsdottir och Sigurdardottir (2005) och McGrath, et al. 
(2004) belyser i sina studier vikten av att som vårdpersonal ge stöd till föräldrar med 
cancersjuka barn. Stödet innebär att hjälpa föräldrarna att hantera sina egna känslor och 
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att stärka deras förmåga till emotionellt stöd för såväl det cancersjuka barnet som andra 
barn i familjen (Svavarsdottir, et al. 2005).  
 
Att som förälder ha ett barn som insjuknat i cancer kan hos föräldrar förknippas med en 
känsla av maktlöshet, då det i föräldrarollen finns en förväntan om att skydda sitt barn 
från lidande, smärta och oro (Dovelius, 2000). Enligt Enskär (2000) upplever många 
föräldrar en önskan om att ta över rollen som den lidande människan för att slippa se sitt 
barn lida. Många föräldrar upplever också att ju mer barnet påverkas och lider desto mer 
lider de själva. Lidandet kan här ses som inre process vilket inte förutsätter några 
kroppsliga symtom, utan som i allra högsta grad beror på att människan som helhet är 
hotad. Att lida hindrar människan från att kunna prestera och leva upp till sin roll 
(Wiklund, 2003).  
 
Känslan av maktlöshet beskriver Dovelius (2000) minskar då föräldrarna ändrar sitt 
förhållningssätt från att vara skyddande i sin roll till att vara barnets främsta stöd. Just att 
ge sitt cancersjuka barn emotionellt stöd är enligt en studie gjord av Svavarsdottir (2005) 
något som många föräldrar upplever som den mest tidskrävande och svåraste uppgiften i 
vården av sitt barn.  
 
Att som förälder få beskedet att ens barn har drabbats av cancer innebär ofta att gå från 
normal daglig tillvaro till en verklighet där det råder fullständigt kaos (Kreuger, 2000). 
Denna verklighet kan liknas vid Wiklunds och Dahlbergs begrepp livsvärld. Livsvärlden 
är enligt Wiklund (2003) den verklighet vi lever i och som vi upplever med våra 
kroppar. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) utvecklar vidare 
att det är i livsvärlden som vi älskar, hatar, sörjer, tycker, tänker och arbetar. Så länge vi 
lever kommer vi således aldrig ifrån vår livsvärld.  
 
Sjukdomens påverkan på familjen 
 
När ett barn insjuknar i cancer är det inte bara en individ som drabbas utan en hel familj. 
Oftast sker då stora förändringar i familjen, mycket fokus läggs på det sjuka barnet 
vilket tar en hel del tid och kraft från föräldrarna (Kreuger, 2000). Föräldrarna är inte 
lika noga med att hemmets sysslor blir utförda, dagliga vanor och rutiner känns inte 
längre lika viktiga (Enskär, 1999).  
 
Ett barns insjuknande i cancer innebär att som syskon oftast bli separerat från sina 
föräldrar. Syskonens reaktioner är många gånger åldersrelaterade och ibland även 
motstridiga, det vill säga att man å ena sidan känner sig övergiven samtidigt som man 
förstår att ens mamma och/eller pappa vill vara hos ens sjuka syskon (Enskär, 1999). 
Forinder (2000) fann i sin studie att föräldrar till sjuka barn försökte finna en balans 
mellan det sjuka barnets och syskonens behov utav att ha sina föräldrar närvarande. 
Studien visade att detta försök till balansgång skapade skuldkänslor för vems behov man 
än valde att tillgodose. 
 
Enligt Enskär (1999) upplever många föräldrar till cancersjuka barn sig vara isolerade 
från deras tidigare sociala nätverk såsom arbete, släkt och vänner. Dels tillbringar en 
eller båda föräldrarna mycket av sin tid på antingen sjukhuset eller hemma tillsammans 
med det sjuka barnet, men mycket av isoleringen beror också på att man vill skydda sitt 
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barn från miljöer som kan försämra dess tillstånd (Enskär, 1999). Dovelius (2000) tar 
också upp bristen på tid och ork som en avgörande faktor för det minskade sociala livet. 
 
Enskär (1999), Dovelius (2000), Marky (1982) samt Young, Dixon-Woods, Findlay och 
Heney (2002) tar alla upp cancersjukdomens påverkan på föräldrarnas förhållande. 
Påverkan kan te sig både positivt i form att förhållandet sinsemellan stärks men också 
negativt i form av att föräldrarna glider isär. Marky (1982) påvisar i sin studie att detta 
till stor del beror på att föräldrarna är trötta och den lilla energin som finns tillägnas det 
sjuka barnet. 
 
Sjuksköterskans roll 
 
I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor går att läsa att sjuksköterskan har fyra 
grundläggande ansvarsområden vilka är: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 
återställa hälsa samt att lindra lidande. Sjuksköterskan skall i sitt yrke erbjuda vård till 
såväl den enskilde som till familjen (Svensk sjuksköterskeförening, 2000). I mötet med 
patienten och de närstående skall sjuksköterskan utgå ifrån Socialstyrelsens 
kompetensbeskrivning för vilka kompetensområden en legitimerad sjuksköterska skall 
besitta. Häri belyses begrepp som kommunikation, stöd och vägledning samt 
information och undervisning (Socialstyrelsen, 2005. Sjuksköterskans 
kompetensbeskrivning)  
 
Då ens barn drabbas av cancer är detta ofta bara början på en långvarig kontakt med 
sjukvården. Att som barn vara sjuk och ligga på sjukhus förknippas av de flesta som 
något traumatiskt. Hur barnet reagerar beror på hur gammalt det är och på vilken 
utvecklingsnivå det befinner sig, men även vilka erfarenheter barnet har av sjukvården 
samt hur föräldrarna hanterar situationen (Enskär, 1999). Enligt Kreuger (2000) är det 
viktigt att belysa rollen av en god relation mellan patienten, dess familj och 
sjukvårdspersonalen. Relationens betydelse har sin grund i att den inte bara påverkar 
patientens känslomässiga tillstånd, utan att den också har sin påverkan på familjens 
förmåga att kunna hantera situationen. Enligt Wiklund (2003) utgör relationen också en 
viktig del av vårdandet, vilket kan förklaras med:  
 

”vårdrelationen är det utrymme där vårdandet äger rum”  (Wiklund, 2003, 
s. 155).  

 
Wiklund (2003) fortsätter med att det är i vårdrelationen som sjuksköterskan får ta del av 
den andres lidande och hur detta återspeglar sig visas i lidandeberättelsen. I mötet med 
patienten och anhöriga blir sjuksköterskan delaktig i lidandeberättelsen varvid möjlighet 
ges till ansning. Enligt Eriksson (1997) utgör ansningen den främsta delen av vårdandet. 
Ansningen innebär att ge värme, närhet och beröring och är ett uttryck för att man vill 
den andra väl. Wiklund (2003) beskriver att ansa också handlar om att rena samt ge 
näring så att hälsoprocesserna gynnas. Ansningen kan här ske på såväl kroppsligt som 
andligt plan. Det kan handla om att hjälpa patienten med den egna hygienen men också 
att hjälpa patienten att hantera svåra känslor såsom skam och skuld. Gemensamt för 
ansningen är att den medför till att patienten och de anhöriga kan bevara eller 
återupprätta upplevelsen av sig själva som levande helheter (Wiklund, 2003).  
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PROBLEMFORMULERING 

När ett barn drabbas av cancer påverkas barnets föräldrar i allra högsta grad, men även 
syskon, far - och morföräldrar och vänner till familjen blir delaktiga i den drabbade 
familjens svåra situation. När föräldrarna får beskedet om cancer ställs deras upplevelser 
av livsvärlden inför stora förändringar.  Föräldrarnas livsvärld kommer att präglas av 
känslor så som chock, rädsla, oro, skuld och maktlöshet.  För att kunna hantera dessa 
känslor och upplevelser är föräldrarna i stort behov utav stöd. Det är därför viktigt att ha 
kännedom om föräldrars upplevelser av att ha ett cancersjukt barn för att som 
sjuksköterska kunna stötta de drabbade föräldrarna på bästa möjliga sätt. 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett cancersjukt barn. 
 
METOD 

Litteratursökning 
 
För att få kunskap om föräldrars upplevelser av att ha ett cancersjukt barn valdes att 
analysera berättelser i form av självbiografier. Valet av litteratur grundar sig på att 
självbiografierna bygger på föräldrarnas egna ord där de fritt fått skildra sina 
upplevelser. Självbiografierna är resultatet av en litteratursökning och dessa framkom 
efter besök samt sökningar vid tre olika bibliotek. En avvägning gjordes om att välja 
självbiografier utifrån ett kriterium; de skulle vara skrivna av svenska föräldrar så att det 
inte föreligger någon risk för att de blivit felaktigt tolkade vid översättning.  På Borås 
Högskolebiblioteket hittades en självbiografi i samband med att litteratur till bakgrunden 
togs fram.  Vid sökningar i Göteborgs stadsbiblioteks katalog användes sökordet cancer. 
Av att döma på de funna posterna svarade speciellt en bok på det tilltänkta ämnesvalet. 
Under framtagande av denna återfanns ytterligare en självbiografi på samma hyllplats. 
De slutliga tre blev således; 
 
Inuti sorgen, Andersson (2004). Boken är skriven av pappa Tord och beskriver 13-årige 
sonen Joel och familjens tillvaro under cancersjukdomen. 
Kan jag dö, mamma? Edgardh (2005).  Boken är skriven av mamma Ingrid vars son 
John vid 5-års ålder drabbas av cancer. 
”Det är ju cancer” – om att fylla vår dotters dagar med liv, Karlsson (2005). Boken är 
skriven av Linas mamma Anki och beskriver en liten flickas och hennes familjs kamp 
mot cancern. 
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Analys 
 
Som utgångspunkt för analysdelen stod Dahlbergs (1997) beskrivning om hur man 
bearbetar data i skrivna berättelser. 
 
För att kunna analysera berättelser krävs att läsaren först läser igenom texterna för att bli 
bekant med texten som helhet. Att förstå helheten utgör en viktig del av analysen då 
detta medför att författaren kan relatera de utdragna delarna till ett sammanhang 
(Dahlberg, 1997). 
 
Som steg två i analysprocessen sker en urskiljning av så kallade meningsbärande delar. 
Dessa får läsaren genom att ställa frågor till texten om vad som sägs, hur det sägs och 
vilket innehåll/innebörd det sagda har. Vidare fortsätter läsaren med att försöka 
identifiera liknande eller särskiljande innehåll/innebörd som visas även i andra 
sammanhang. När urskiljningen är färdig sker en uppdelning av innehållet i form av 
olika teman eller kategorier (Dahlberg, 1997).   
 
I analysens tredje steg ses åter texten som en helhet utifrån de mönster som kunnat 
urskiljas i de valda temana eller kategorierna. Genom att sätta samman dessa mönster får 
den undersöka företeelsen ett nytt sätt att uttrycka sig på och texten ett nytt innehåll 
(Dahlberg, 1997). 
 
Som första del i analysarbetet lästes självbiografierna igenom av båda författarna för att 
kunna få en helhetsuppfattning av texten. Därefter satte sig författarna tillsammans för 
att gå igenom texten mer noggrant och för att kunna urskilja meningsbärande delar. 
Dessa meningsbärande delar bygger på ofta återkommande och liknande upplevelser hos 
föräldrarna. I denna fas gjordes anteckningar i böckerna som sedan sammanfördes på ett 
pappersark. Självbiografierna delades här upp i pappa Tord i boken Inuti sorgen, 
mamma Ingrid i boken Kan jag dö, mamma? samt mamma Anki i boken ”Det är ju 
cancer”. För att få en överblick över vem som upplevt vad spaltades de olika 
upplevelserna upp under varje förälders namn på pappersarket. I detta skede gick det att 
urskilja ett flertal ofta återkommande och liknande upplevelser som därefter 
sammanfördes till teman och subteman. 
 
I resultatet används föräldrarnas förnamn för att upplevelsen och texten skall kännas mer 
personlig.  
 

RESULTAT 

I analysen av självbiografierna har tre huvudteman och sju subteman identifierats. Dessa 
är att leva med sjukdomen med subteman förnekelse och förståelse och en förändrad 
livsvärld. Att leva med blandade känslor med subteman att känna sorg, att känna glädje 
och att känna hopp samt att leva med ovissheten med subteman att känna oro och att 
känna trygghet. 
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Att leva med sjukdomen 
 

Förnekelse och förståelse 
 
Tiden efter att man fått sitt barns cancerbesked innebär en period att komma till 
förståelse och insikt om vad detta innebär för framtiden (Andersson, 2004; Karlsson, 
2005). Mamma Anki och pappa Tord beskriver i böckerna hur de pendlar i sitt medvetna 
och sitt omedvetna i tankar om att det händer inte oss, upplevelsen att ta till sig utan att 
förstå, att inte vilja inse sanningen och så vidare. Pappa Tord beskriver situationen då 
han fick beskedet om sonens chanser till överlevnad; 
 

”Efteråt har jag funderat på om läkarna framställde Joels chanser som 
bättre än de i själva verket var. Men när jag tänker efter så pratade de öppet 
om riskerna, det var bara det att vi inte lyssnade så uppmärksamt då. Vi 
filtrerade orden och la bara det mest hoppfulla på minnet. Jag tror vi gjorde 
rätt i det (Pappa Tord, s. 26). 

 
Mamma Anki och pappa Tord beskriver hur de vid motgångar använder sig av 
förvarsmekanismer för att slippa drabbas av panik och för att värja sig mot sanningen. 
Att ha kämpat och att sedan vara tillbaka på ruta ett är för dem inte något de vill kännas 
vid. Mamma Anki och pappa Tord beskriver hur de trots tecken på att barnens liv går 
mot sitt slut inte vill förstå innebörden (Andersson, 2004; Karlsson, 2005). 
 

”Lina såg väldigt sjuk ut, hon var det också, men inte i mina ögon. När Lina 
badade syntes hennes blåmärken och hennes späda kropp tydligt. Magen var 
uppsvälld och hon var väldigt mager. Det var fruktansvärt att se hur alla ben 
i kroppen blev tydligare för varje vecka. Jag såg det men lät det aldrig gå så 
långt att jag tillät mig förstå innebörden av vad jag såg hända med Linas 
kropp. Hon hade så många frågor som skulle besvaras. Lina behövde mig, 
och jag behövde henne. Därför kunde hon aldrig lämna mig, det visste jag 
(Mamma Anki, s. 187). 

 
Pappa Tord beskriver hur han kvällen då sonen dog borde förstått hur allvarlig 
situationen var. Familjen hade under en tid haft en rullstol till låns men aldrig använt 
den. På kvällen frågade sonen för första gången om pappa kunde skjutsa honom till 
toaletten i den. Pappa Tord beskriver hur han inte ens då förstod, då han var så säker på 
att de ännu hade gott om tid på sig och att de därför började förbereda sig inför natten 
precis så som vanligt. I själva fallet hade sonen två timmar kvar i livet (Andersson, 
2004).  
 

”Det tog två veckor innan jag förstod att Joel var död. Jag menar förstod – 
på allvar. Sanningen smög sig på mig bakifrån och slog ner mig till marken  
(Pappa Tord, s. 93). 
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En förändrad livsvärld 
 
Att få beskedet om att ens barn drabbats av cancer innebär att som föräldrar omvärdera 
vardagens tidigare rutiner och sysslor. Sjukdomen medför att föräldrarna vistas längre 
perioder på sjukhuset och spenderar därmed mycket tid ifrån hemmet. Mycket av 
föräldrarnas tid centreras runt det sjuka barnet vilket tar krafterna ifrån dem att leva upp 
till sina tidigare roller. Det som innan sågs som viktigt för att få en fungerande familj 
och ett fungerande hem ses nu som mindre betydelsefullt (Andersson, 2004; Edgardh, 
2005; Karlsson, 2005). Mamma Ingrid beskriver att enkla sysslor i hemmet som att 
bädda rent en säng eller att duka fram mat på bordet är övermäktig uppgift. Hon vet inte 
längre hur man gör (Edgardh, 2005).  
 
Pappa Tord förklarar hur han i början av cancerbeskedet flydde in i det praktiska kring 
sjukdomen och allt fokus lades på sonens välbefinnande (Andersson, 2004). För 
föräldrarna innebär sjukdomen också nya dagliga rutiner på mediciner och teknisk 
utrustning, något som de tidigare varit obekanta med.  Föräldrarna beskriver att dessa 
nya rutiner är något som efter en tids sjukdom blivit en del av vardagen och hur de efter 
hand började leva med sjukdomen (Andersson, 2004; Edgardh, 2005; Karlsson, 2005). 
 

”Allt som från början var skrämmande blev bara rutin till slut: sprutorna 
med cellgifter, bara ordet fick mig att rysa förr i tiden, hårtussarna på golvet 
i duschen, syrgasmaskerna, droppflaskorna, kanylerna, lukten av 
desinfektionsmedel, gråten från småbarnen på avdelningen. Allt kändes 
välbekant. Inte trevligt, men välbekant (Pappa Tord, s. 70-71). 

 
Föräldrarnas perspektiv på livet förändras då de kommer till insikt om att barnet inte 
kommer att överleva. Med ovissheten om hur länge barnet har kvar börjar föräldrarna 
leva ett liv där vikten av att fånga varje dag och att leva i nuet fyller deras värld. 
Föräldrarna beskriver hur de i denna fas känner en längtan efter att fylla barnens dagar 
med liv för att ge dem en sista bra tid (Andersson, 2004; Edgardh, 2005; Karlsson, 
2005).  
 

”Som Lina brukade säga ”ingenting blir som man tänkt sig”. Därför var det 
bäst att inte tänka så mycket på hur det skulle bli. Det var ointressant. ”Nej, 
lev nu istället, det är nu det händer”  (Mamma Anki, s. 132). 

 
 
Att leva med sjukdomen i nuet innebär för föräldrarna att med försiktighet se på 
framtiden. De beskriver hur sjukdomen ger dem en ny syn på livet och att de lär sig att 
leva utifrån begreppet att denna dag kan vara den sista (Andersson, 2004; Edgardh, 
2005; Karlsson, 2005). Mamma Ingrid skriver i sin bok att hon inte vågar tänka på nästa 
år utan att i hennes värld finns endast tankar om sonens överlevnad (Edgardh, 2005).  
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”På lördagskvällen när vi satt och såg Melodifestivalen tänkte jag stora, 
svarta tankar. Jag undrade om det var sista kvällen vi var samlade runt TV:n 
allihop. Men jag behöll det för mig själv” (Pappa Tord, s. 34). 

 
Pappa Tord beskriver hur han vid sin sons sista jul var fast besluten att hålla fast vid 
traditionerna för att bibehålla någon slags normalitet i den annars så förändrade och 
sjuka vardagen (Andersson, 2004). Mamma Anki beskriver hur viktigt det är för henne 
att se sin dotter lycklig genom att uppfylla och tillgodose dotterns önskningar (Karlsson, 
2005). 
 
 
Att leva med blandade känslor 
 

Att känna sorg 
 
I böckerna beskriver pappa Tord och mamma Anki att mycket av deras sorg relateras till 
barnets lidande. Att se sitt barn gråta, ha ont, vara olycklig väcker känslor om att vara en 
dålig förälder då de upplever att de inte förstår eller kan trösta så som de vill 
(Andersson, 2004; Karlsson, 2005).   
 

”Jag plågades och led av min maktlöshet, över att inte kunna skydda henne 
från det hemska och fruktansvärda. Lina hade aldrig mått så dåligt” 
(Mamma Anki, s. 59). 

 
Pappa Tord beskriver hur han upplevde sin hjälplöshet då han hörde sin son gråta i 
duschen. Sonen sa att det var på grund av att vattnet var för varmt, men pappa Tord 
förstod att det berodde på doktorns besked om att sjukdomen var obotlig. Pappa Tord 
beskriver också hur han under sonens sjukdom fick förståelse för var uttrycket ”brustet 
hjärta” kommer ifrån (Andersson, 2004).  
 

”När jag såg hur tårarna rann nerför Joels förlamade ansikte kändes det 
som om hjärtat sprack” (Pappa Tord, s. 67). 

 
De beskriver också hur de under sjukdomens gång fann olika sätt att finna tröst då 
sorgen blev för tung att bära. I denna stund var gråten gemensamt för de båda 
(Andersson, 2004; Karlsson, 2005).  Mamma Anki beskriver i sin bok hur hon fann 
mycket av sin tröst hos vårdpersonalen och även om hur duschen blev ett ställe att gråta 
ut ostört på, en plats där hon för stunden fick gråta ut tills tårarna tog slut (Karlsson, 
2005). Pappa Tord beskriver även han duschen som sitt tillflyktsställe då han behövde 
gråta ut. Han beskriver också hur han fann trösten i sorgen genom att tänka tankar om att 
det säkert finns de som har det värre och att Joel säkert har det bättre på den plats han är 
nu (Andersson, 2004). 
 

”Vi har åtminstone mat och bostad, släkt, vänner, jobb och en 
sjukförsäkring. Vi har förutsättningar att leva vidare med vår sorg” (Pappa 
Tord, s. 113). 
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Mamma Anki och pappa Tord beskriver också hur deras sorg växer sig allt större då de 
blir medvetna om att barnen inte kommer att överleva. De beskriver hur sorgen efter 
barnets bortgång i efterhand snarare övergår i en saknad och längtan efter det förlorade 
barnet än i ett sörjande (Andersson, 2004; Karlsson, 2005).  
 

Att känna glädje  
 
Mamma Anki och pappa Tord beskriver hur de uppskattar de stunder då de får känna 
glädje. Att vara förälder till det cancersjuka barnet innebär för dem ett pendlande mellan 
att känna sorg och glädje i sorgen. De beskriver hur de stunder då glädjen infann sig fick 
en viktig betydelse för både barnen och för dem själva (Andersson, 2004; Karlsson, 
2005). Pappa Tord såg glädjen i att de långa vistelseperioderna på sjukhuset medförde 
att han och sonen kom närmare varandra än de gjort på åratal. Han beskriver också 
glädjen över att sonen gång efter gång tog sig igenom hinder och förlängde deras tid 
tillsammans (Andersson, 2004). Mamma Anki beskriver hur dotterns glädjestunder var 
oersättliga och hur de lyste upp tillvaron för henne och maken. I dottern Linas fall var 
glädjen över morfar Bosses specialkök en oerhörd tillgång för att kunna känna lycka 
(Karlsson, 2005).  
 

”Det var inte alltid morfar Bosse hade lyckats i sitt ”specialkök”. Många 
gånger skrattade vi gott åt morfars tokigheter…Men all mat var lagad med 
största noggrannhet och med en stor portion kärlek. Det var fantastiskt 
underbar stunder som vi hade tillsammans på sjukhuset Lina, mormor, 
morfar och Linus eller jag. Det blev väldigt trivsamt och glatt inne på vårt 
lilla rum”  (Mamma Anki, s. 43). 

 
Att känna hopp 
 
Att vara förälder till ett cancersjukt barn innebär att pendla mellan en tillvaro byggd på 
hopp som väcks och hopp som raseras. Att få beskedet om att ens barn drabbats av 
cancer är förankrat i starka känslor av hopplöshet och ifrågasättande om varför detta 
händer oss. I biografierna beskriver föräldrarna hur deras hopp många gånger knyts an 
till de medicinska behandlingarna som barnen måste genomgå. I början upplevs dock 
behandlingarna främst som ett hot mot barnet då de hos föräldrarna är förknippat med 
mycket smärta och lidande. Insikten om att barnens överlevande faktiskt är beroende av 
behandlingarna medför att det tidigare upplevda hotet från behandlingarna istället 
övergår till föräldrarnas största hopp. I hoppet ligger en tro på framtiden där livet skall 
återgå till det normala och där barnet blir friskt (Andersson, 2004; Edgardh, 2005; 
Karlsson, 2005).  
 
”Plötsligt såg jag cellgifterna som en medicinsk landvinning att vara tacksam för. De 
där påsarna med röda och gula vätskor var de som skulle ge honom en framtid. Jag 
hade börjat se sjukvården som hans räddning, inte som ett hot. Det kändes viktigt” 
(Pappa Tord, s.24). 
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I biografierna beskriver föräldrarna hur hoppet tänds så fort man ser att barnets tillstånd 
förbättras. När hoppet tänds växer tron på att tillfrisknandet kan gå vägen och att livet 
skall bli som vanligt igen. Föräldrarna beskriver hur de små glädjeämnen som en bruten 
isolering eller ett positivt provsvar gör att de får det halmstrå de behöver för att växa sig 
starka i sin tro på framtiden (Andersson, 2004; Edgardh, 2005; Karlsson, 2005).  
 

”För varje dag stiger de vita och kroppens eget försvar börjar långsamt 
fungera igen…livet är på väg tillbaka” (Mamma Ingrid, s.120). 

 
I böckerna finns också beskrivit hur snabbt känslor av hopp förvandlas till känslor av 
hopplöshet. Att under behandlingarnas gång stöta på hinder väcker hos föräldrarna 
känslor av irritation och vrede och ifrågasättande om det som hänt inte varit tillräckligt 
(Andersson, 2004; Edgardh, 2005; Karlsson, 2005). Pappa Tord beskriver motgången då 
sonens leukemi åter igen fått fäste i benmärgen snarare som ett hål i bröstet där insikten 
börjat ta form än att han förlorat hoppet om sonens tillfrisknande (Andersson, 2004).  
 

 
Att leva med ovissheten 
 

Att känna oro 
 
I böckerna är oro ett ofta förekommande beskrivet fenomen. Upplevelsen av att känna 
oro är hos föräldrarna starkt förankrat med att ständigt vara på sin vakt för situationer 
som kan försämra barnets sjukdom (Andersson, 2004; Edgardh, 2005; Karlsson, 2005). 
Pappa Tord skriver om hur han och hans fru beslutade sig för att oavsett hur stark deras 
oro var skulle de akta sig från att bli överbeskyddande så att sonen fick ha sin tonårstid i 
fred (Andersson, 2004). Att vara överbeskyddande får i böckerna effekten av att 
föräldrarna isolerar sig från släkt och vänner. Föräldrarna beskriver detta som ett sätt att 
skydda sig dels från de eventuellt tänkbara smittor som finns i samhället men också som 
ett sätt att skydda sig från andras blickar och frågor (Andersson, 2004; Edgardh, 2005; 
Karlsson, 2005).  
 

”Jag tvättar mig noga när jag kommer hem. Hoppas bacillskräcken 
försvinner när det här är över. Världen utanför rummet på Huddinge är 
besmittad. Min tillvaro är så liten. Den blir allt mindre – ett koncentrat”  
(Mamma Ingrid, s. 114). 

 
I föräldrarnas upplevelser speglar sig också en oro för syskonen. En oro över att inte ha 
kraften för att räcka till skapar hos föräldrarna skuldkänslor och tankar om att vara en 
dålig mamma eller pappa (Andersson, 2004; Edgardh, 2005; Karlsson, 2005). Mamma 
Anki skriver att det för hennes del tog lång tid innan hon uppskattade och kunde glädjas 
över att ha två friska barn med massor av energi, då detta var ett beteende som hon inte 
sett under de gångna två veckorna på sjukhuset med det sjuka barnet (Karlsson, 2005).  
 
Mycket av föräldrarnas oro har sin grund i tankar om att mista barnet. Av denna 
anledning ökar också oron i samband med att barnet blir sämre eller att det ska behöva 
genomgå ytterligare en påfrestande behandling eller operation. Föräldrarna beskriver 
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också en ständig oro att sjukdomen ska få fart igen och komma tillbaka efter en period 
av goda framsteg (Andersson, 2004; Edgardh, 2005; Karlsson, 2005).  
 

”…vaknade Lina med lite feber. Direkt vaknade min oro, jag kände uppror i 
magen. Jag försökte tränga undan alla hemska tankar om att det skulle vara 
något allvarligt”  (Mamma Anki, s. 51). 

 
Att inte orka ge sitt barn det stöd som krävs och att vara orolig över att inte göra sitt 
bästa är något som genomsyrar mycket av tiden tillsammans med det sjuka barnet. 
Föräldrarna upplever att de måste visa sin styrka för att vara det stöd som barnet behöver 
och att de därför inte vågar visa sin sårbarhet och sin svaghet när de är tillsammans så att 
förälderns oro påverkar barnet (Andersson, 2004; Edgardh, 2005; Karlsson, 2005).  
 

”Det var svårt för andra att förstå att all kraft vi hade gick åt till att behålla 
lugnet, det lugn som vi försökte förmedla till Joel. Jag tror att om vi 
krampaktigt hållit kvar tron på ett under skulle vi ha kunnat slå oss till ro 
innan vi hittat vår andeutdrivare. Joel skulle ha sett vår kramp och den 
skulle ha spridit sig till honom. Han skulle ha blivit rädd för vår rädsla och 
inte vågat vara sig själv” (Pappa Tord, s. 58-59). 

 
Pappa Tord beskriver också hur hans oro gällande kvalitén på vården präglar hans behov 
att ha kontroll över att vården sköts som den ska. Han berättar om hur hela avdelningen 
under helgerna stod stilla och att orden ”vi avvaktar” studsade mellan väggarna. Detta 
medförde till en ständig bevakning för att minska oron över att personalen gjorde så som 
det var sagt (Andersson, 2004).  
 
Föräldrarna i böckerna beskriver hur de på en mängd olika sätt gör för att minska sin oro 
och rädsla (Andersson, 2004; Edgardh, 2005; Karlsson, 2005). Mamma Anki beskriver 
vikten av att ha andra människor runt omkring sig som förstår vad familjen går igenom 
och som kan stötta och även kan hjälpa till med syskonen (Karlsson, 2005). Pappa Tord 
beskriver att han och hans fru bearbetar sin oro genom att ta långa promenader och 
skidturer där de kan bolla sina tankar med varandra (Andersson, 2004). Mamma Ingrid 
beskriver hur hon finner lugnet genom att prata med andra föräldrar i samma situation, 
men även genom att spendera tid med de andra barnen i familjen. Hon skriver också att 
hon genom att göra andra saker till exempel som att rida för en stund får tankarna på 
annat än sitt sjuka barn (Edgardh, 2005). 
 

”På kvällen bär Macho mig igen. Och jag blir lugn (Mamma Ingrid, s. 114). 
 

Att känna trygghet 
 
Övergripande hos föräldrarna är hur de finner sin trygghet i sjukvården. De nämner dels 
hur de i sin nära kontakt med vårdpersonalen får det stöd som de behöver. Föräldrarna 
beskriver också hur kontinuitet bland vårdpersonalen spelar en stor roll för att känna 
trygghet, att behöva möta nya ansikten ses som ett hot mot den redan befintliga 
vårdrelationen som föräldrarna har till bekant personal. Att möta ny personal ger hos 
föräldrarna upphov till känslor av otrygghet då det finns en ängslan över att inte få sina 
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och sitt barns behov tillfredställda på samma sätt som innan. Föräldrarna beskriver också 
hur de upplever att komma till ett nytt sjukhus med ny personal och nya rutiner. Detta 
skapar för dem en upplevelse av otrygghet men är övergående då de fått tid att vänja sig 
och bli bekanta med personalen (Andersson, 2004; Edgardh, 2005; Karlsson, 2005). 
Mamma Anki och mamma Ingrid beskriver i sina böcker även om hur deras trygghet är 
förankrad i vårdrummet som de under längre perioder bor i och hur de ser sjukhuset som 
deras frizon (Edgardh, 2005; Karlsson, 2005). 
 

”Vi höll oss inne på vårt rum, den plats som var vår trygghet just då. På 
rummet behövde vi inte prata med eller förklara något för någon. Alla som 
kom till vårt rum visste redan”  (Mamma Anki, s. 26). 

 
Mamma Ingrid och pappa Tord nämner i böckerna hur de upplever trygghet då de får 
information och undervisning från vårdpersonalen, så att de hela tiden vet vad som 
händer. De känner båda ett behov utav att känna till såväl om hur behandlingarna går till 
som att lära sig den tekniska utrustningen för att de ska kunna känna sig trygga 
(Andersson, 2004; Edgardh, 2005). 
 
Mamma Anki beskriver hur hon upplever tryggheten i samvaron med sin man och hur 
han ger henne energin till att orka kämpa. Otryggheten gör sig påmind i ensamheten, då 
känner hon sig sårbar och naken (Karlsson, 2005).  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Vi valde att använda oss utav självbiografier, och denna litteratur tycker vi har fungerat 
väl som underlag till vårt resultat. Brister så här i efterhand kan dock ses i en av dessa 
självbiografier då vi inte riktigt anser att den svarade an på vårt syfte. Denna 
självbiografi upplevdes mest saklig och inte så skildrande av hur föräldern upplevde 
barnets cancersjukdom. Valet av metod, analys av berättelser, anser vi vara en bra metod 
även om vi ser hur resultatet kan skilja sig utifrån hur man väljer att tolka. Dahlberg 
(1997) skriver att den levda erfarenheten är väsentlig för att kunna tolka och förstå 
verkligheten så som den visar sig för den enskilde människan. Med detta i åtanke kan vi 
se samband med att våra tidigare erfarenheter påverkat vår tolkning. Hade analysen skett 
av någon annan person, finns det en möjlighet till att resultatet skulle sett annorlunda ut. 
Vinsten med att analysera berättelser är att orden kommer direkt från källan, och är 
beskrivna på ett djupgående, varierande, ärligt och verkligt sätt.  Detta ser vi som en 
fördel då det är upplevelser av fenomenet som står i centrum. I valet av metod finns en 
medvetenhet om att tre föräldrars upplevelser av att ha ett cancersjukt barn inte ger en 
övergripande bild över hur majoriteten av föräldrarna upplever situationen. I vårt fall är 
vi inte ute efter kvantiteten av föräldrars upplevelser utan kvalitén i upplevelsen som gör 
att den känns mer verklig och personlig. Hade vi velat ha en mer övergripande bild över 
föräldrars upplevelser av att ha ett cancersjukt barn, kunde vi istället valt att analysera 
kvalitativa och kvantitativa artiklar. Dessa är redan bearbetade av författarna till 
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artiklarna men på så sätt kan också resultatet vara längre ifrån föräldrarnas genuina 
upplevelser.   
 
I analysen ingick att söka meningsbärande delar vilka skapar en ny förståelse och utgör 
subtemana, vilka sammanfogas under huvudteman. Denna fas tyckte vi var komplicerad, 
då svårigheten låg i att kunna placera subtemana under lämpligt huvudtema då subtema 
mer eller mindre gick in i varandra. Från början hade vi sju huvudteman som vi slutligen 
valde att kondensera till tre huvudteman med sju tillhörande subteman. 
 
För att styrka vårt resultat valde vi illustrera med citat från självbiografierna, vilket 
enligt oss också ger ett mer personligt intryck. Genom att använda citat får man fram 
upplevelserna precis som de är skrivna utan att vara omtolkade med andra ord.  Detta 
anser vi sätter upplevelsen på sin spets även för läsaren. Vi anser att vårt resultat är en 
kunskap som sjuksköterskan kan bära med sig och använda i mötet med föräldrar till 
cancersjuka barn. 
 
Resultatdiskussion 
 
Tiden efter att föräldrarna fått beskedet att sitt barn drabbats av cancer beskrivs utav två 
föräldrar som en tid då de pendlar mellan förnekelse och förståelse (Andersson, 2004; 
Karlsson, 2005). Att först förneka och inte vilja förstå tror vi är en vanlig upplevelse 
oavsett om det är en själv eller någon annan närstående som drabbats av en svår 
sjukdom. Att förneka anser vi vara ett sätt att försvara sig från det onda då det hotar 
människan som en fungerande helhet. Vi anser att det är av stor vikt att föräldrarna 
förstår och har insikt om barnets sjukdom. Saknas denna förståelse och insikt tror vi 
föräldrarna kommer vara mindre mottagliga för information, undervisning, stöd och 
hjälp. Det är därför viktigt att vi som sjuksköterskor försöker hjälpa dessa föräldrar till 
att förstå o komma till insikt för att förhindra ett onödigt lidande. Att lindra lidande är 
enligt ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2000) en av de grundläggande 
ansvarsområden för en sjuksköterska varvid samtal med föräldrarna kan utgöra en 
betydelsefull del i vårdandet för att lindra lidandet.  Lindringen av lidandet kan enligt 
Eriksson (1994) också ske på andra sätt utöver samtal. Dessa kan vara att uppmuntra, 
stödja och trösta men även att förmedla hopp och uppfylla önskningar. 
 
Efter att ha läst självbiografierna har vi kunnat urskilja hur mycket av föräldrarnas 
upplevelser som går i sorgens tecken. Upplevelsen av att känna sorg ses hos två av 
föräldrarna som en ofta återkommande känsla (Andersson, 2005; Karlsson, 2005). I 
sorgen har vi dock upptäckt glädjens och lyckans betydelse i hur föräldrarna upplever 
det att ha ett cancersjukt barn. Att glädje och lycka infinner sig även om ett barn är svårt 
cancersjukt tycker vi är viktigt att påvisa för att sjukdomstiden inte skall svartmålas. Hur 
man hittar glädjen och lyckan är väldigt individuellt, det viktigaste är att den finns. En 
del kanske hittar glädje och lycka i att se sitt barn stå på benen igen eller att barnet för 
första gången på länge äter vanlig mat. Andra kanske finner glädjen och lyckan i att 
tillgodose sitt barns önskningar och att åka på utflykter tillsammans med familjen. Att 
både små och stor glädjeämnen infinner sig tror vi är viktigt för både barnets och 
föräldrarnas välmående. Att få skratta kan få föräldrarna att känna hopp, styrka och en 
tro på att allt kanske ändå kan lösa sig, kraften till att orka kämpa förstärks. Som 
sjuksköterska bör man därför stötta föräldrarna i de stunder då de känner sig 
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otillfredsställda i sin skyddande föräldraroll men även uppmuntra dem till att ta vara på 
de stunderna då barnet mår bra, så att de vid tillfällen som ges försöka att leva i nuet, 
bortanför sjukdomen och med ett uns normalitet av den tidigare vardagen. 
 
Baserat på föräldrarnas upplevelser tycker vi hoppets betydelse framgår som en oerhört 
viktig del i hur man väljer att hantera situationen då ens barn drabbats av cancer. I 
hoppet ligger en tro på framtiden, en längtan efter att återgå till det normala och ett liv 
där barnet är friskt. Eriksson (1997) beskriver att kunna hoppas innebär att man ännu 
inte gett upp, man tror på framtiden. Vi anser att hoppet utgör en av de främsta 
faktorerna utöver den medicinska behandlingen för att ett tillfriskande skall vara möjligt. 
När hoppet lämnar försvåras vårdandet varvid sjuksköterskan här kan gå in och verka 
som ett vikarierande hopp. Detta för att få patienten och de anhöriga att åter hitta det 
meningsfulla samt att ge dem livsvilja och kraften att gå vidare. 
 
I självbiografierna beskriver föräldrarna hur deras oro ibland är förankrat i tankar om att 
vara en dålig förälder, och att de rädda över att inte kunna ge sitt barn det stöd som det 
behöver (Andersson, 2004; Edgardh, 2005; Karlsson, 2005). De beskriver också hur 
påfrestande de upplever situationer då de ser sitt barn lida utan kunna trösta och lindra. 
Denna upplevelse anser vi hör samman med att föräldrarna inte ser sig leva upp till 
rollen som den skyddande föräldern. Svavarsdottir (2005), Young, et al. (2002) och 
Harbaugh, Tomlinson och Kirschbaum (2004) tar alla upp hur föräldrar till sjuka barn 
tycker att det är svårt att fungera i föräldrarollen. De upplever att de är rädda för att inte 
kunna ge både det sjuka barnet men också syskonen det stöd som de behöver. Att ge sitt 
barn och övriga syskon stöd ser föräldrarna som tids- och energikrävande, speciellt då de 
själva ser sig ha svårt att hantera sina känslor (Svavarsdottir, 2005; Young, et al. (2002); 
Harbaugh, et al. 2004). Young, et al. (2002), Harbaugh, et al. (2004) och McGrath, et al. 
(2004) nämner även i sina artiklar hur föräldrarna till de sjuka barnen uppskattar det stöd 
och den hjälp de får från vårdpersonalen. I Harbaugh, et al. (2004) nämner också 
föräldrarna hur de ställer sig positiva till att sjuksköterskan stundtals går in och axlar 
vissa delar i föräldrarollen, då de själva inte känner att de klarar av det. Att inte känna 
sig tillräcklig i föräldrarollen tycker vi skapar en oro som skulle kunna undvikas om 
föräldrarna fick det stöd och den hjälp som de är i behov av. Här handlar det om att som 
sjuksköterska förstå vikten av en god kommunikation. Det gäller att både vara lyhörd 
och uppmärksam, men också att våga ställa frågor trots att man vet att jobbiga svar kan 
komma. Vi tror också att det är viktigt att träffa andra föräldrar som är eller har varit i 
liknande situation, så att föräldrarna kan dela med sig av erfarenheter och upplevelser. 
Vi anser också att det är av stor vikt att föräldrarna lär sig hantera sina egna känslor, 
varvid det här kan vara aktuellt att erbjuda föräldrarna professionell hjälp i form av till 
exempel kurator eller psykolog.  
 
I samtliga tre självbiografier (Andersson, 2004; Edgardh, 2005; Karlsson, 2005) 
beskriver föräldrarna sitt förhållande till sjukvården ur såväl positiva som negativa 
aspekter, varvid vi tycker att detta är ett intressant ämne utifrån ett 
sjuksköterskeperspektiv. Alla föräldrarna beskriver i sina självbiografier hur de finner 
tryggheten i vården, dels genom vårdpersonalen men också genom vårdmiljön. De 
nämner hur vårdpersonalen utgör ett viktigt stöd och att kontinuitet är betydelsefullt för 
att de ska kunna känna sig trygga. I en studie gjord av Harbaugh, et al (2004) bekräftas 
den upplevelsen även hos andra föräldrar. De beskriver hur mycket av deras trygghet är 
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förankrad i sjuksköterskans förhållande till det sjuka barnet, men också i deras eget 
förhållande till sjuksköterskan. Föräldrarna i studien belyser hur viktigt det är att 
sjuksköterskan bemöter barnet med stor omsorg, att man visar ömhet och tillgivenhet, 
vaksamhet och skydd (Harbaugh, et al. 2004). Att som sjuksköterska känna till 
föräldrars upplevelser skapar hos sjuksköterskan en ökad förståelse och en medvetenhet 
om hur oerhört viktigt det är med bemötande, stöd och en fungerande vårdrelation. För 
få en god vårdrelation krävs att sjuksköterskan integrerar föräldrarna i vården. Två av 
föräldrarna i biografierna nämner också betydelsen av en klar kommunikation där 
information och undervisning är en förutsättning för att inte skapa ytterligare oro. Även 
detta bekräftas i Harbaugh, et al. (2004), där föräldrarna beskriver vikten av att få 
information som ett sätt att förebygga onödig oro. Att skapa en god vårdrelation till 
föräldrarna men även till barnet ger bättre möjligheter till ett tillfrisknande, då 
sjuksköterskan med sitt stöd kan ge föräldrarna trygghet, styrka, hopp och ork. Detta tror 
vi i sin tur avspeglar sig i barnets välbefinnande. 
 
I vårt resultat går också att läsa hur föräldrarna finner trygghet i vårdmiljön. Sjukhuset, 
avdelningen och vårdrummet ses som deras frizon. Även föräldrarna i McGraths, et al. 
studie från 2004 tar upp sjukhuset som en plats för ökad trygghet, med avdelningen och 
rummet som en fristad (McGrath, et al. 2004). Att ha ett svårt sjukt barn innebär ofta för 
föräldrarna långa sjukhusvistelser där avdelningen och vårdrummet stundtals kan 
upplevas som familjens hem. I denna situation anser vi att det oerhört viktigt att visa 
föräldrarna respekt för deras privatliv och integritet. För att underlätta sjukhusvistelsen 
för barnet och för föräldrarna kan det därför vara betydelsefullt att få vårdmiljön att likna 
miljön som råder i hemmet. Detta gäller både att göra rummet hemtrevligt men också att 
i den mån det går få rutiner och vanor att kännas som hämtade ur vardagen.  
 
Hur föräldrar upplever situationen då deras barn drabbats av cancer är individuellt även 
om vi i vårt resultat funnit många likheter. Dessa likheter tycker vi skall läggas på 
minnet även om de inte skall generaliseras. Vårdandet skall här ske efter den enskilde 
individens behov.  
 
 
PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

Att tänka på i mötet med föräldrar till cancersjuka barn 
 
• Bemöt barnet med omsorg, ömhet och tillgivenhet, vaksamhet och skydd. 
• Gärna kontinuitet bland vårdpersonal.  
• Integrera hela familjen i vården. 
• Ge stöd och hjälp till hela familjen. 
• Var noggrann i kommunikationen gällande undervisning och information. 
• Var lyhörd och uppmärksam. 
• Ta hänsyn till föräldrarnas privatliv och värna om deras integritet. 
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